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Hoe fijn is het om dromen, en dus boeken, te zien uit
komen. De kop is eraf, het eerste halfjaar van Gloude  
publishing is een feit. Zag u al een van de gebonden  
romans langskomen van deze nieuwe zelfstandige 
uitgeverij op het gebied van literaire en upmarket fictie 
en nonfictie? Er verschenen vier mooie boeken die 
goed werden ontvangen en waaromheen we leuke acties 
bedachten, zoals u op pagina 14 en 15 kan zien.

Vol trots kondigen we hier de langverwachte nieuwe 
thriller van Gouden Stropwinnaar willem asman aan: 
Return een stand alone in de reboundreeks en dus ook 
goed te lezen als je de eerste drie uit die reeks nog niet kent. 

Kom gauw terug. Kon hesi baka is het aangrijpende levens
verhaal van journalist iwan brave en laat ons zien dat 
in discussies over discriminatie, uitsluiting en integratie 
het belangrijk is te snappen waar we vandaan komen. 

En de u al bekende YAauteur eva burgers richt zich 
voor Gloude publishing op de volwassen lezer met de 
lancering van een nieuwe serie robin escher misdaad-
romans waarin ze haar jarenlange ervaring als recher
cheur op de afdeling zware criminaliteit levendig weet te 
combineren met spannende intriges en moordzaken. 
 
Deze zomer toer ik weer rond om boekhandels te  
bezoeken en u te ontmoeten voor een persoonlijk  
gesprek, ik kijk ernaar uit.

Zonnige groet, 

Wanda Gloude

Tien boeken per jaar, met voor elk boek een uniek 
team van professionals, specifiek bijeengebracht 
rondom dat ene boek en zijn auteur. Succes is voor 
ons het persoonlijke en creatieve met het commer-
ciële verbinden. Een uitgeverij waar persoonlijke 
aandacht en flexibiliteit hand in hand gaan met 
liefde voor inhoud en uitstraling. 

www.gloude.nl



Een man valt overboord tijdens een zeiltocht op de Middel-
landse Zee… Een zeemansgraf voor de in opspraak geraakte 
scheepvaarttycoon Paolo Costa. 
 Dat klinkt als standaard Rebound. Sterker nog: het 
klinkt als een operatie die jaren geleden al werd uitgevoerd. 
Op dezelfde plek, onder dezelfde omstandigheden, met 
dezelfde tragische afloop… én met hetzelfde slachtoffer.  

Verschillen tussen toen en nu zijn er ook. Zo waren er 
ditmaal drie opvarenden; Paolo’s echtgenote Aleksa en 
zijn zakenpartner Demitri Lenghi vergezelden Paolo op 
zijn reis. Hun getuigenissen klinken in eerste instantie 
waterdicht, alles wijst op een noodlottig ongeval. Maar het 
verschil dat Tyler en Oz nog het meest verontrust, is dat 
er ditmaal geen enkele sprake lijkt van Reboundbetrok
kenheid. Heeft Paolo zichzelf een doehetzelfrebound 
gegeven? Is er een onbekende concurrent actief ? Of is er 
iets heel anders aan de hand? 

Willem Asman schreef met 
Rebound een verbluf-

fende en indrukwekkende 
bestseller-serie van inter-

nationale allure die lovend 
werd ontvangen door pers 
en publiek, verkocht werd 

aan Duitsland en bekroond 
met de belangrijkste prijs 
voor het beste spannende 
boek van Nederlandse en 
Vlaamse bodem: de Book-

Spot Gouden Strop. 
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Het langverwachte vervolg op de 
meest succesvolle Nederlandse 
thriller-trilogie in jaren, waarvan 
in totaal meer dan 50.000 exem-
plaren werden verkocht

Willem Asman

Rebound 4 – Return 

	P.O.S. -materiaal
	tafeldisplay met 6 exemplaren
	advertenties in boekhandelsmagazines

uitvoering paperback | omvang ca. 384 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs ca. € 21,99 | isbn 9789493041134  | 
isbn (ebook) 9789493041127 | nur 305 | verschijnt februari 2020 | omslagontwerp Studio Jan de Boer

	marketingcampagne
	socialmediapakket
	suspense masterclass

Return is het vierde deel 
in de serie en is los te lezen 

van de eerdere delen.

displayboek

willem asman (1959) werd 
in 2018 onderscheiden met de 
BookSpot Gouden Strop. Daar
mee werd zijn status als een van 
Nederlands beste thrillerschrij
vers opnieuw bevestigd. Return 
is zijn achtste boek.



‘Een spiegelpaleis van intriges, 
leugens, halve en hele waarheden, 
waarin niets is wat het lijkt. Asman 
weeft een web van plotlijnen en schrijft 
in een tempo dat je af en toe naar 
adem doet happen, maar in een stijl 
en opzet die het bijna onmogelijk 
maken het boek aan de kant te leg
gen. Trefzeker weet hij in enkele rake 
zinnen uitgebalanceerde karakters te 
schetsen en sferen op te roepen.’ 
 Juryrapport BookSpot Gouden Strop 

‘Voor Asman kan alleen maar eerbie
dig de hoed worden afgenomen als 
waardering voor deze verrijking van 
het thrillergenre.’  Algemeen Dagblad

‘Asman weeft een wereldwijd web 
van intriges waarin actie, spanning 
en sensatie de menselijke maat niet 
in de weg staan.’  Het Parool

‘Achter elk geheim zit nog 
een geheim. En daarachter zit 
een leugen. En daarachter zit 
een waarheid die je niet wilt 
kennen.’  Charles den Tex

‘Asman schrijft in een moordend 
tempo, waarbij niets is wat het 
lijkt.’  Vrij Nederland

‘De trilogie dendert als een achtbaan 
door, vol onverwachte loopings en 
adembenemende wendingen en weet 
tot de laatste bladzijden te verrassen. 
Op superieure wijze weet Asman zijn 
lezers mee te slepen en brengt hij alle 
verhaallijnen samen. Dit is hogeschool 
thrillerschrijven.’  Gooi- en Eemlander, 
Leidsch Dagblad, IJmuider Courant

‘Veilig in een getuigenbescher
mingsprogramma? Is ‘verdwijnen’ 
via Rebound eigenlijk niet slim
mer?  Een spannende trilogie van 
Asman – een panklaar scenario 
voor een verslavende Netflixserie.’ 
- Marian Husken

‘Razend spannend, leven
dige personages, veel actie. 
Willem Asman deinst niet 
terug voor een complex ver
haal dat zich uitstrekt over 
meer landen.’  Trouw 
 

‘Na eerdere nominaties wint Wil
lem Asman eindelijk de prijs voor 
de beste thriller.’  de Volkskrant 

‘Wat een ijzingwekkend 
spannend boek.’  Arthur Japin

‘Asman vertelt het 
razend spannende 
verhaal met vaart. 
Continu wordt de 
lezer op het verkeerde 
been gezet, de plot
wendingen zijn niet 
van de lucht.’ 
 de Volkskrant

‘Met Rebound  heeft Asman de 
Nederlandse misdaadliteratuur en 
zijn lezers een enorme dienst be
wezen. GROOTS! De meer dan 
terechte winnaar van de Gouden 
Strop zou je onNederlands kunnen 
noemen.’  Jos van Cann

‘Asman bewijst met de 
Reboundserie opnieuw 
dat hij tot de absolute top 
van de Nederlandstalige 
thrillerschrijvers behoort.’  
 Elvin Post



In deze prachtig geschreven memoires leren we journalist 
Iwan Brave – geboren in Paramaribo, getogen in Amster
dam – kennen. Een man die het hart op de tong draagt en 
scherp uit de hoek kan komen, maar die er ook niet voor 
schuwt zijn kwetsbare kant te tonen en de donkere perio
des uit zijn leven te delen.

Kom gauw terug helpt ons begrijpen wat een dubbele iden
titeit inhoudt. Wat doet een onaangekondigde migratie 
naar een koud kikkerland met een tropenkind? Hoe werkt 
verdrongen heimwee? We zien Brave opgroeien in het 
elitaire maar vrijzinnige AmsterdamZuid en volgen zijn 
eerste journalistieke stappen. Als hij op zijn 33ste remigreert 
brengt zijn Nederlandse directheid hem al snel in de pro
blemen. Ernstige bedreigingen blijven niet uit. Filmisch 
beschrijft hij zijn leven; van magische Surinaamse regen
wouden tot gewelddadige gezinssituaties, van slachtoffer 
naar dader, en van drugspanden naar een isoleercel in 
Paramaribo. Zijn doorzettingsvermogen wordt danig op de 
proef gesteld, zeker als hij verslaafd aan harddrugs nood
gedwongen terugkeert naar Amsterdam.

Iwan Brave
Kom gauw terug. Kon hesi baka

uitvoering paperback | omvang ca. 256 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs ca. € 19,99 | isbn 9789493041165 |  
isbn (ebook) 9789493041158 | nur 681 /402 / 320 | verschijnt oktober 2019 | omslagontwerp Roald Triebels

iwan brave (1963) is journalist 
en woont en werkt in Parama
ribo. De laatste jaren was hij 
hoofdredacteur en columnist 
van De Ware Tijd en Parbode. 
Daarnaast schreef hij voor  
diverse Nederlandse media en 
was hij correspondent voor 
RTL4 Nieuws. 
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Deze must-read is, naast 
een persoonlijk document, 

een verhaal over de  
relatie tussen Nederland en 

Suriname. Wat weten  
Nederlanders eigenlijk over 
Suriname en zijn geschiede-
nis? Waarom praten Surina-
mers niet vol trots over hun 

land? Brave laat het ons 
van binnenuit zien en doet 

ons beseffen hoe belangrijk 
het is dat we weten waar 

we vandaan komen en 
welke denkbeelden ons  

hebben gevormd. Braves 
reden voor remigratie, bijna 

25 jaar geleden, lijkt  
actueler dan ooit.

De wonderlijke levens van een 
Surinaamse jongen uit Oud-Zuid

	grote Suriname-tentoonstelling  
 De Nieuwe Kerk okt 2019 t/m feb 2020
	landelijke media-aandacht voor Suriname ivm 
 45 jaar onafhankelijkheid en verkiezingen in 2020

	social media-acties
	online advertenties
	auteursinterview



Wanneer rechercheur Robin Escher op haar werk bij de 
Amsterdamse politie in vertrouwen vertelt dat ze de sfeer 
op de afdeling soms als seksistisch ervaart, wordt haar dat 
niet in dank afgenomen. Als ze kort daarna ook nog het 
vermoeden heeft dat haar chef gevoelige informatie lekt 
aan criminelen, gaat ze op onderzoek uit. Pas als Robin 
ontdekt dat haar verslagen op onverklaarbare wijze begin
nen zoek te raken, beseft ze dat ze op haar tellen moet 
gaan passen. Ze zoekt steun bij haar maatje Storm. Als 
ze ook hem niet meer helemaal kan peilen, neemt ze een 
drastische beslissing. 

Met veel vaart en spanning schreef Eva Burgers een eigen
tijdse politieroman. Een aantal spannende (moord)zaken 
die opgelost moeten worden in combinatie met thema’s als 
machtsmisbruik en corruptie blazen het politiegenre nieuw 
fris leven in en zorgen dat je dit boek, net als bij Burgers’ 
populaire jeugdthrillers, in een ruk wilt uitlezen.

uitvoering paperback | omvang ca. 272 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs ca. € 19,99 | isbn 9789493041172 | 
isbn (ebook) 9789493041196| nur 330 | verschijnt november 2019 | omslagontwerp Mariska Cock

Over haar jeugdboeken 
schreef de pers:

‘De dialogen zijn goed, de 
sfeer wordt steeds grimmiger, 

de spanning loopt in ieder 
hoofdstuk op, de personages 

zijn goed uitgewerkt en je 
leest aan alles af dat Burgers 

verstand van zaken heeft.’ 
– Hebban

‘Knap hoe de verstikkende 
angst van bedreigingen en 
onopgeloste raadsels van 

de pagina’s druipt. De span-
ning is alleen dragelijk als je 
zo snel mogelijk doorleest.’  

– Magazine Young Adult Books

eva burgers (1969) werkte 
jarenlang als rechercheur op de 
afdeling zware criminaliteit en 
is bekend als jeugdschrijfster. 
Ook bedenkt en schrijft ze tv
programma’s zoals Kroongetuige. 
Van haar laatste jeugdthrillers 
Fataal en Complot werden al 
meer dan 15.000 exemplaren 
verkocht.10 | 11

‘Burgers laat zien dat ook rechercheurs 
“gewone” mensen zijn van vlees en bloed. 
De boeken zijn lekker vlot geschreven.’ 
 – De Telegraaf

Eva Burgers
Stil 
Een Robin Escher misdaadroman

Eva Burgers put rijkelijk 
uit haar eigen ervaring als 
rechercheur waardoor ze 

met deze eigentijdse 
misdaadserie voor volwas-
senen het politiegenre een 

nieuw fris leven inblaast.

	social media-acties
	online advertenties

	actie met boekbloggers
	auteursinterview



De Cassandra Paradox is een prikkelende roman over poli
tiek, vrije wil, toeval en overtuiging. In dit spraakmakende 
debuut – dat onmiddellijk op de shortlist van de Gouden 
Strop belandde – toont Asman ons op ingenieuze wijze zijn 
liefde voor film, dialoog, antihelden en complottheorieën 
en smeedt daarmee een thriller van internationale allure.

‘De schrijver is niet van de straat, maar gelukkig presen-
teert hij het met zorg. Willem Asman is een aanwinst.’ 
– Trouw, Afra Botman

‘Scherpzinnig, knap geconstrueerd. Een universele, 
bevlogen thriller, die niet in een bepaald hokje is onder 
te brengen.’ – Crimezone, Kees de Bree
 
‘Een welkome nieuwkomer op de thrillermarkt. Actuele, 
bijzondere thriller.’ – De Telegraaf, Ronneke van Genugten

‘Een krachtig, origineel en spannend debuut.’  
– BN de Stem, Mieske van Eck

‘Een schrijver die meteen bewijst over een ervaren 
schrijvershand te beschikken. Een onmiskenbaar eigen 
geluid. Een wervelend verhaal. Ongewoon uitdagend.’ 
– Friesch Dagblad, Peter van den Hoven

‘Het type boek dat zekerheden op hun kop zet. A good 
read.’ – Nu.nl, Hans Bouman

‘Spannend, slim en soms behoorlijk subversief. Geen  
alledaagse combinatie.’ – Het Parool, Hans Knegtmans

uitvoering paperback | omvang ca. 384 blz. | formaat 14 x 21,5 cm | prijs ca. € 12,99 | isbn 9789493041110 | 
isbn (ebook) 9789493041073 | nur 305 | verschijnt november 2019 | omslagontwerp Studio Jan de Boer  | 
met een inleiding van Gert Jan de Vries

‘Deze thrillerdebutant  
kwijt zich met glans en  

overtuiging van zijn taak. 
Willem Asman neemt  
overtuigend afstand  

van het escapisme dat  
het avonturengenre  
te vaak kenmerkt.’  

– Juryrapport de Gouden 
Strop 2006

‘De plot van dit Cassandra-
verhaal is gebaseerd op 

een zó spannend en tegelijk 
dichtgetimmerd tegen-

draads tunneldenken dat,  
paradoxaal genoeg, uitein-

delijk elke ordinaire blauwe 
boon een spetterende licht-

kogel blijkt te zijn.’  
– Rinus Ferdinandusse
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‘Een rijk boek, stilistisch overtuigend, 
erudiet en intelligent. Een ongekend 
ambitieus schrijverschap.’ 
 – NRC Handelsblad, Gert Jan de Vries

Willem Asman
De Cassandra Paradox

12,99

	social media-acties
	online advertenties

	auteursinterview
	suspense masterclass voor de boekhandel



‘Met vaart, 
goed en met 
humor ge

schreven over 
hedendaagse 
problemen.’ 

– NBD

‘Omdat we ons allemaal 
wel eens afvragen wie 
we ook alweer zijn en 
waarom. Kwetsbaar en 
geestig dit. Een aanrader.’  
–  Anja Duitsmann, 
Linnaeus Boekhandel

‘Door de angst heen voorwaarts blijven bewegen,  
leven, en ontdekken wat er dan gebeurt. Een 
eerlijke zoektocht, prachtig verwoord door Floor 
Gerritsma.’  – Geert Jan Blanken, schrijver van 
Kierkegaard. Een inleiding in zijn leven en werk.

‘Heel erg grappig én herkenbaar. 
Een heel fijn boek dus! Een soort 
miniretraite voor moeders als ik 
die het nog niet hebben aange
durfd om op een échte te gaan.’ 

– Biebmiepje.nl

‘Wat een 
prachtig  

aangrijpend 
boek. Ik ben 
er stil van.’ 
– Simone 

van der Vlugt

‘Zeer origineel en doordacht boek. Er gebeurt iets magisch. Het geheel 
is overtuigend groter dan de som der delen.’ – ★ ★ ★ ★ Hebban

‘Een ontroerende, meeslepende en 
gruwelijke vertelling. Een klein  
meesterwerk met een super 
spannende, ingenieuze constructie.’ 
– Rogier Proper
‘Een spannende roman die seksueel geweld 
bespreekbaar maakt.’ – Muider Nieuws

Willem Asman 
was te gast bij 
VPRO Nooit 
meer slapen

‘Wondermans 
eindspel beant
woordt jaloers
makend en tot 
in de perfectie 

aan de eisen die 
je aan het genre 

kunt stellen.’  
 Tomas Ross

Feestelijke boekpresentaties 
bij Linneaus Boekhandel, Java 
Bookshop en De Vries Van 
Stockum waar met gemak op 
een dag meer dan 75 exemplaren 
werden verkocht, veel dank aan 
de betreffende boekhandelaren.

(T)oerend hard door de  
Achterhoek met Floor  
Gerritsma op Bookstoreday 

Auteursinterviews door Tyche 
van Bommel om online aan
dacht te genereren en reclame
filmpjes te maken

Geslaagde socialmediaacties als 
verhalen over verdwalen 
door Manon Duintjer en  
tegeltjes voor De doe-het-
zelf-retraite



	

	

	

nog genoeg 
op voorraad?

‘Er komt een 
moment waarop 
je voor je eigen 
waarheid moet 

kiezen. Een 
geslaagd tweede 

boek.’ 
– Harpers Bazaar

‘Heel authentiek. De constante druk op de vader
dochterverhouding is beklemmend en zorgt ervoor 
dat het boek je niet loslaat. De broeierige hitte van 
India is af en toe bijna voelbaar. Bijzondere vermel
ding verdient het Saïdjah en Adindaachtige verhaal.’ 

– ★ ★ ★ ★ Hebban

‘Een aangrijpend vader 
dochterverhaal.’ – Murat Isik

‘Indringend weet ze de hele industrie rond  
de heilige ashrams tot leven te wekken.’ 
– Haarlems Dagblad

‘Mooie roman.  
Ontroerend en  
meeslepend verhaal, 
met goed ontwik
kelde karakters en 
een mooie plot.  
De roman laat goed 
zien hoe een dochter 
de zoektocht van 
haar vader beleeft en 
welke consequenties 
dat voor haarzelf en 
hun relatie heeft.’  
– NBD



gloude publishing
najaar 2019

ty
pe

fo
ut

en
 e

n /
of

 p
ri

js
w

ij
zi

gi
ng

en
 v

oo
rb

eh
ou

de
n

©
er

w
in

 s
ne

id
er

s

gloude publishing 
Lutmastraat 240 
1074 VC Amsterdam
020 737 22 31
gloudepublishing@xs4all.nl

publiciteit
PRgloude@xs4all.nl

verkoop nederland
New Book Collective 
Rutger Vos, Niels Koemans, 
Dian van der Zande,   
Maarten Richel
verkoop@newbookcollective.com
Silodam 119 
1013 AS Amsterdam 
020 226 02 38 
www.newbookcollective.com

auteursportretten 
Willem Asman: 
Martijn van de Griendt
Iwan Brave: 
Henry Carbière Falls
Eva Burgers: 
JELL fotografie

vormgeving catalogus 
Roald Triebels 

www.gloude.nl


